
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 
V/v đăng ký tiêm vắc xin phòng  

COVID-19 năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 
 

Tam Dương, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

        Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học đóng 

trên địa bàn huyện Tam Dương. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản chỉ đạo việc triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 của UBND tỉnh, UBND huyện Tam Dương. 

Do nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, để tránh bỏ sót đối tượng tiêm chủng, 

đặc biệt là một số đối tượng trong diện ưu tiên theo thứ tự. UBND nhân dân 

huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các cơ quan nhà máy, xí nghiệp đóng trên 

địa bàn huyện Tam Dương thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo các trưởng thôn, tổ dân phố, Tổ COVID cộng đồng, tổ liên gia 

…rà soát, điều tra các đối tượng tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên, lập danh sách 

đăng ký tiêm theo từng đợt tránh bỏ sót đối tượng. 

- Danh sách đăng ký tiêm phải được lãnh đạo UBND các xã, thị trấn phê 

duyệt gửi về văn phòng UBND huyện đồng thời gửi về Trung tâm Y tế theo địa 

chỉ Email. ksdbtamduong01@gmail.com.  

2. Cơ quan nhà máy, xí nghiệp: 

- Rà soát, điều tra, lập danh sách các đối tượng trong diện được tiêm của 

cơ quan, nhà máy xí nghiệp thuộc phạm vi quản lý, người đứng đầu cơ quan, 

nhà máy xí nghiệp chịu trách nhiệm về danh sách đã lập và gửi về phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện và nhóm Zalo KT&HT huyen Tam Duong. 

- Danh sách sau khi rà soát phải được UBND huyện phê duyệt. 

3. Biểu mẫu đăng ký: (Có biểu mẫu gửi kèm). 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như kg; 

- UBND huyện; 

- TTYT huyện; 

- Lưu: VT 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
  

mailto:ksdbtamduong01@gmail.com
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